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Velkommen til Egehøj 

 

Du kan finde beskrivelser af følgende: 

 

 Kontaktpersoner og forældrekontakt 

 Ugeplanen 

 Strukturen i huset 

 Spisning 

 Skolen 

 Transport 

 Privatliv på opholdsstedet 

 Gæster 

 Venner og kærester 

 Økonomi 

 Telefon 

 Rygning 

 Aktiviteter og ferier 

 Sommerfesten 
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Velkommen til Egehøj 

De første 14 dage på opholdsstedet er du tilknyttet en bestemt miljøterapeut, som sørger 

for, at du bliver bekendt med strukturen og aftalerne i huset. 

 

Kontaktpersoner, forældrekontakt og ugesnak 

Du har 2 faste kontaktpersoner, når du bor hos os – en primær og en sekundær. Du har 

ugesnak én gang om ugen på en fastlagt dag med din primære kontaktperson. Ugesnakken 

omhandler din trivsel på opholdsstedet og i skolen. Miljøterapeuterne skriver dagligt noter 

omkring din udvikling og trivsel. Til ugesnakken vil din kontaktperson læse disse notater 

sammen med dig. I taler om, hvorvidt din oplevelse af eventuelle hændelser og 

begivenheder stemmer overens med de voksnes tanker. Du har altid mulighed for at tilføje 

dine kommentarer. Der tages kontakt til dine forældre efter ugesnak, og du kan til enhver 

tid være til stede under samtalen med dine forældre. Dine kontaktpersoner sørger for at 

holde kontakten til dine forældre. 

Ugesnakken foregår på dit værelse og varer en halv time. Du kan altid henvende dig til 

miljøterapeuterne i huset, som vil hjælpe dig med det, du har brug for. 

 

Det er vigtigt for os at holde en god kontakt og inddrage dine forældre mest muligt, da det 

er dem, der kender dig bedst. Både du og dine forældre læser de skriftlige statusrapporter, 

såfremt du er under 18 år. Dine forældre inddrages ligeledes omkring din skolegang. 
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Ugeplanen 

Sammen med dine kontaktpersoner laves en plan for hver af ugens dage. Din ugeplan vil 

indeholde dine praktiske opgaver, som er fordelt på ugens hverdage.  

De praktiske opgaver er: 

 Tøjvask 

 Oprydning og rengøring på eget værelse 

 Maddag 

 Ugesnak 

Hver daglige opgave foregår altid 

sammen med en miljøterapeut 

og varer en halv time. Alle de 

unges planer for den 

pågældende dag gennemgås på 

eftermiddagens samling, hvor 

alle på opholdsstedet mødes.  

 

 

 

Strukturen i huset 

Da du i dagligdagen komme til at indgå i et fællesskab med andre børn og unge, er det 

vigtigt, at de aftaler, der laves, overholdes af både dig, de andre unge og miljøterapeuterne. 

Dette gør vi af respekt for hinanden for at give plads til alle og opretholde det gode miljø. 

Der er derfor mødepligt til eftermiddagssamling og ligeledes til husmøder, som afholdes 

hver 14. dag. Husmødet er de unges demokratiske forum, hvor de eksempelvis kan komme 

med forslag til fælles aktiviteter.  

 

Aktiviteter ud af huset for eksempel til sport, der er aftalt med dine kontaktpersoner, betales 

af opholdsstedet.  
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Mellem klokken 21 og 22 ”nattes 

ned” i huset. Det vil sige, at musik 

og computere dæmpes. Er du 

under 15 år, skal du være på dit 

værelse senest klokken 22.00. Er 

du 15 år eller derover, kan der 

laves en aftale om, at det er senest 

klokken 22.30. Har du svært ved at 

være alene, er de voksne der til at 

hjælpe dig. Når der nattes ned, har du tid med en miljøterapeut, hvilket typisk varer 10-15 

minutter. Her finder I sammen den bedste måde for dig at finde ro på. Eksempelvis er der 

flere unge, der vælger at få ballstick massage og andre ønsker bare at snakke lidt.  

Har du svært ved at være alene om natten, er miljøterapeuterne der til at hjælpe dig.  

Der vil ikke være ens aftaler for alle. Der laves aftaler i samråd med dig ud fra ønsker og 

behov, der kan understøtte din udvikling og behandling.   

6 uger efter du er flyttet ind, afholdes forventningssamtale. Her tales om indflytningen, 

støttebehov og behandling. 

Hver 3. måned afholdes der udviklingsplanlægning. Her tales der om din udvikling, og der 

laves delmål og metoder for den næste periode. Dette gøres sammen med din primære 

kontaktperson eller begge dine kontaktpersoner.  

 

Spisning 

Der er mulighed for at spise rugbrød, pålæg, frugt og grønt mellem hovedmåltiderne. Kan 

du ikke lide rugbrød, skal alternativer aftales med personalet. Der skal kun laves aftensmad 

mellem kl. 17-19, fordi vi prioriterer aftensmaden højt. Skal der laves undtagelser, pga. 

særlige omstændigheder som sport eller andet, skal det aftales med personalet. 

Al spisning foregår ved bordet i køkkenet, spisebordet i stuen eller på værelset. 

Fra mandag til torsdag er der ikke slik, sodavand og lign. på fællesarealerne, men det må 

gerne nydes fra fredag til søndag. 
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Skolen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vi har vores egen skole. Du vil komme til at gå i en klasse med to faste lærere og 5-8 elever.  

 

Din skolegang er meget vigtig. Du vil én af de første dage komme til et møde på skolen 

sammen med din afdelingsleder. Her vil du få et skema, der er tilpasset dig. Der vil blive 

taget hensyn til, at du er ny og kan have brug for en stille opstart. Dine lærere på skolen 

deltager på statusmøder.  

 

Transport 

Der laves individuelle aftaler med forvaltningen i forhold til kørsel. Nogle unge køres hjem 

af miljøterapeuterne, andre tager med offentlig transport.  

Det vil efter aftale med miljøterapeuterne være muligt at blive kørt til og fra stationen i 

Jyderup. Ligeledes vil vi gerne hente og bringe din familie og venner på stationen. 

 

Privatliv på opholdsstedet 

Dit værelse er dit private rum. Der bankes på og afventes svar. Når du ikke er hjemme, går 

ingen ind på dit værelse, medmindre det er aftalt med dig. Er de voksne bekymrede for dig, 

kan vi være nødt til at komme ind efter at have banket på og varslet, at vi kommer ind. 

Kontoret er miljøterapeuternes, og der er ingen adgang for de unge.  
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Gæster 

Hvis du har et ønske om gæster, skal det aftales med den voksne, som er på arbejde. Når 

du har gæster, er det med størst mulig hensyntagen til de andre beboere, da din gæst også 

er gæst i deres hjem. Som udgangspunkt er I på dit værelse. 

Hvis du har et ønske om at have sovende gæster, skal det være i weekenden, hvilket skal 

aftales med personalet senest en dag i forvejen. Der skal også laves en aftale med det 

pågældende barns forældre, så vi ved hvor længe aftalen er gældende, og hvor længe vi 

har gæster i huset. 

 

Venner og kærester 

Du må gerne have dine venner på besøg. Der er nogle få regler, som du skal kende:  

 Venner må være i huset til klokken 21.00 på hverdage  

 Venner må ikke overnatte på hverdage 

 Venner kan efter aftale spise med én gang om ugen 

 I weekenden laves aftalerne med miljøterapeuterne, men generelt set gælder de 

samme regler som i løbet af ugen. Tidspunktet for hvor længe man kan være 

sammen, kan dog rykkes lidt  

 Efter aftale med miljøterapeuterne og dine forældre kan du have overnattende 

gæster i weekenden  

 Når dine venner er på besøg er det altid dit ansvar, at det foregår med hensyntagen 

til de øvrige i huset 

 Det kan i særlige tilfælde være nødvendigt at bede om at døren er åben, mens I 

besøger hinanden på værelserne 

 

Det kan ikke anbefales at de unge er kærester, hvis de bor i samme hus, da det kan blive 

for svært, hvis man ikke længere er kærester. 
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Økonomi 

Du får lommepenge én gang om ugen. Beløbet er afhængigt af, hvor gammel du er. 

Lommepenge overføres til dit hævekort på én fast ugedag. 

Du får tøjpenge én gang om måneden, og de indsættes på en konto og udbetales efter 

fremvisning af bon.  

Der laves en opsparing ud af dine lommepenge, hvor der indbetales 20 kr. om ugen. På den 

kan du så hæve 50 kr. om dagen, når du er på behandlingsture.  

Der en aftale i organisationen om, at de unge ikke låner penge, tøj eller lignende af 

hinanden.  

Telefon 

De fleste unge har deres egen mobiltelefon. Telefonen er på lydløs og i lommen under 

samling og spisning. 

Der kan laves aftaler med kontaktpersonen, hvis du har brug for støtte i forhold til brugen 

af din mobil. Du må have din mobil på dig. Det kan være nødvendigt, at vi sammen aftaler 

begrænsninger, hvis din mobiltelefoni gør det svært for dig at lave noget sammen med 

andre, eller hvis du aldrig har ro omkring dig. 

 

Rygning 

Hvis du ryger, skal Egehøj have det på skrift fra dine forældre / værge 

Rygning foregår kun uden for hoveddøren ved det opstillede askebæger. Askebægeret skal 

du tømme, når du ser, det er fuldt, eller når de voksne beder dig om det. 

 

Aktiviteter og behandlingsture 

Der planlægges jævnligt aktiviteter. På husmøderne taler I 

sammen om, hvilke aktiviteter der skal planlægges. Hvert år 

er der for hvert opholdssted en fælles behandlingstur af flere 

dages varighed. 

I skoleferierne planlægger du med dine kontaktpersoner, 

hvornår du er hjemme hos dine forældre, og hvornår du er 

på opholdsstedet.  
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Sommer- og julefest 

Der afholdes sommerfest én gang om året for alle 

unge på opholdsstedet. I den anledning kan du 

invitere dine forældre, søskende, bedsteforældre og 

enkelte venner. Her inviteres også tidligere beboere. 

Denne tradition sætter vi stor pris på, og mange 

familier nyder at komme og se, hvordan du bor, og 

hvem du omgiver dig 

med i hverdagen. 

Julefesten holdes i 

det opholdssted, du 

bor i. Du er sammen med de unge og voksne fra huset. Der 

spises julemad, gives gaver – nogle spiller pakkeleg, andre 

spiller banko – og der danses om juletræet.  
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Husorden 
 

Vi har en fælles husorden på alle vores opholdssteder, som lyder på: 

 Her er vi fælles om at skabe et godt miljø, hvor man taler pænt til hinanden. 

Mobning, voldelig og truende adfærd accepteres ikke. 

 Opstår der konflikt, er der pligt til konfliktløsning mellem de uenige parter.    

 Den enkeltes ret til privatliv skal respekteres. 

 I opholdsstederne hverken filmer eller lydoptager de unge hinanden eller de 

voksne, uden særlig aftale. 

 Alkohol og euforiserende stoffer må ikke indtages eller opbevares på 

opholdsstedet. 

 Det er ikke tilladt at opbevare genstande til brug for selvskadende adfærd på 

værelset.  

 Medicin må ikke forefindes på den unges værelse eller være frit tilgængeligt i 

miljøet.  

 Rygeaftaler og retningslinjer for beklædning skal efterleves. 

 Ødelagte ting og inventar skal erstattes.   

 Alle skal hjælpe med til at holde rent og ryddeligt på fællesområderne, inde som 

uden for huset.  
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Den Miljøterapeutiske Organisation  
Tornbrinken 2 

4450 Jyderup 

Tlf.: 70 23 29 29 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

   
 
Forstander   Administrationschef   
Kirsten Benediktson Jesper Christensen  
Telefon: 70 23 29 29  Telefon: 70 23 29 29 
Direkte telefon: 50 51 90 74 Direkte telefon: 31 51 20 40 
Mail: kb@dmo.dk  Mail: jc@dmo.dk 
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På Hjembækskolen er hverdagen præget af tydelig struktur og forudsigelighed. 

Vores klasser er opdelt i mindre enheder med op til 8 elever i en klasse. Der er altid 

tilknyttet 2 faste lærere i klassen, som underviser i de 

fleste fag undtagen tysk, fysik/kemi og valgfag. Du får 

tildelt en kontaktlærer, som er tæt på dig og sikrer at 

aftaler og de bedste hensyn til dig bliver taget. 

Der kan tages folkeskolens afgangsprøver i 9. og 10. 

klasse. 

Undervisningen tilrettelægges efter dit niveau, og 

sådan er det for alle elever. Langt de fleste af skolens elever har en skolebaggrund der af 

forskellige årsager har været afbrudt eller begrænset, hvilket betyder at dine 

klassekammerater fagligt har forskellige styrker og svagheder. 

Du møder kl. 9, hvor dagen gennemgås. Der er faste frikvarter, og derudover er der 

mulighed for individuelle pauser, hvis du har behov for det.  Der er fælles frokost kl. 12.15, 

hvor køkkenet står for forplejningen. Her er der mulighed for særlige hensyn, hvis du for 

eksempel har allergi eller hvis der er andre vanskeligheder i forhold til mad.  

  

Eftermiddagen byder på valgfag, som bl.a. bestå af: 

o Træning i vores velindrettede fitnesscenter 

o Multifag  

o Netcafé 

o Gå hold 

o Krea 

o HDM (håndværk- design & madkunst) 

o Træværksted 

o Psykoedukation 

  

Der er 3 valgfagsperioder på et år, så der er mulighed for at prøve noget forskelligt af. 

Valgfagene afholdes sammen med elever og lærere fra andre klasser, dog fortsat i mindre 

hold. Det giver en god mulighed for at lære andre at kende.  

Det aftales med dig, hvordan din skolestart skal være, og hvor mange timer du skal 

begynde med. Det gør vi, fordi det er svært for mange at starte i skole igen, så det er 

vigtigt, at dit skema bygges op, så det er tilpasset dig. Dit skoleskema bliver jævnligt 

rettet til, og målet er, at du i dit tempo når fuldt skoleskema.  

 



Du kommer til at gå på en skole, hvor lærerne har stor 

erfaring med at løfte dig fagligt, også selvom det er 

lang tid siden du har gået i skole. 

I Klassen er eleverne ikke opdelt efter alder/fagligt 

niveau, men efter hvordan eleverne passer sammen 

socialt. Størstedelen af eleverne går i 8-9-10- klasse. 

Skoledagen er tilrettelagt sådan, at du ikke får lektier 

for. Brug af mobil er ikke tilladt i skolen, da vi er en 

mobilfri skole. Rygning er kun tilladt i rygeskuret i frikvarteret, men kræver en skriftlig 

forældretilladelse.  

Lærerne har stor forståelse for, at det ikke altid er let at gå i skole, derfor vil du altid have 

mulighed for at få et pusterum. Det kan være det hjælper dig med musik i ørerne, se 

YouTube, en gåtur, hvile i sækkestol, NADA og andre ting som gør, at du bedre kan klare 

skoledagen. 

Transport til og fra skole, foregår i minibusser sammen med højst 7 andre elever. 

Skolen har to årlige lejrturer. En på 2 dage og en på 6 dage. Begge ture er obligatoriske, 

det vil sige du skal deltage. Kig gerne på vores hjemmeside, hvor du kan se billeder og 

beskrivelser af turene. 

Skolen har også en temafest, som ligger i slutningen af skoleåret, hvor der som 

udgangspunkt kan inviteres gæster med. 

Skoleafslutningen er en årlig tur til Bakken. 

Én gang om måneden afholdes skolemøde, hvor alle elever og lærere samles, og der gives 

fælles beskeder. Her har eleverne blandt andet mulighed for at komme med ønsker og 

ideer og få talerum overfor alle på skolen. 

  

Dine forældre vil løbende bliver orienteret om din skolegang.  
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